ZPRAVODAJ
Z
PRAVODAJ ZE
ZE STŘELECKÉHO
STŘELECKÉHO OSTROVA
OSTROVA

DYNAMO
13. dubna 2012 | ročník XXVI | číslo 15

cena 20 Kč

Jakub Řezníček v obležení protihráčů v minulém domácím zápase
s Hradcem Králové. Jihočeši doma na Střeleckém ostrově vyhráli 1:0.
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Michal Daněk
Matej Delač
Zdeněk Křížek
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Miloš Brezinský
Matej Krajčík
Roman Lengyel
Jaroslav Machovec
Pavel Novák
Jan Riegel
Tomáš Řepka
Ondřej Sajtl
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Rastislav Bakala
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Fernando Tobias Hudson
Petr Javorek
Jindřich Kadula
Michal Klesa
Rudolf Otepka
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Sandro Jose Ferreiro da Silva
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17 Zdeněk Linhart
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Martin Poustka
Petr Vrabec
Jan Netscher
Martin Vaniak
MUDr. Martin Dvořák
MUDr. Michal Říha
MUDr. Petr Krejčí ml.
Jiří Trenkwitz
Jiří Strnad
Roman Slavík
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SK DYNAMO ČB

Reportáž ze zápasu

Proti Hradci rozhodla penalta v samém závěru
1. dubna 2012, 23. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2614

SK DYNAMO ČB - FC HRADEC KRÁLOVÉ
1:0 (0:0)
BRANKY: 90.+3 Otepka z pen.
ŽK: Krajčík - Malinský, Zelený, Šisler.
ROZ
ROZHODČÍ:
O HOD
HO
O ČÍ
ČÍ:: Paták - Vysloužil,
ČÍ:
Vyslou
užil, Peřina.
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Jihočeši zvládli důležitý zápas s Hradcem a do tabulky
si připsali tři body za výhru 1:0. Ani jeden z týmů si
nevytvořil za devadesát minut čistou gólovou šanci
a remíza se jevila poměrně spravedlivá. V nastaveném
čase však trefil Rýdel ruku obránce ve vápně a o třech
bodech pro Dynamo rozhodl přesnou střelou Otepka.

vyrazil. Domácí se snažili o rozdílový gól, zatímco Votroci
byli s bodem očividně spokojeni.
Když už to vypadalo na remízu, trefil Rýdel ve vápně
ruku nešťastníka Jiřího Janouška. Nařízenou penaltu
proměnil s velkým přehledem Rudolf Otepka a rozhodl
o těsné výhře Jihočechů.
Trenér František Cipro po zápase s Hradcem:
Před čtrnácti dny jsme tady seděli po zápase, který jsme
měli výborně rozehraný. Čtyři minuty před koncem
jsme vedli o dvě branky a nakonec z toho byla remíza.
Dneska stálo štěstí na naší straně, i když přiznám, že
jsme hráli hodně těžký zápas se silným soupeřem. Dnes
Hradec do sestavy zařadil hráče, kteří jsou opravdu
rychlostními typy. Hosté hráli na rychlé protiútoky a
měli jsme s tím problémy. Naštěstí se nedostali do
nějakých velkých šancí, ale to my také ne. Takové ty
náznaky šancí, kdy chyběla pouze finální přihrávka, tam
ale na obou stranách byly. Vždy když se pískne v samém
závěru penalta, tak se k tomu všichni všelijak vyjadřují,
ale dnes bych řekl, že to byla penalta jasná. Hosté ani
nijak vehementně neprotestovali. Podle mého názoru
nebylo v tomto případě co řešit a byla to jasná penalta.

Utkání s Hradcem bylo pro Jihočechy hodně důležité
a tomu odpovídal i úvod duelu, který byl oboustranně
opatrný. Do první vážnější příležitosti se dostal Petr
Javorek, ale odražený míč netrefil vůbec dobře a jeho
střela mířila na tribunu za brankářem Koubkem. Hosté
poprvé výrazně zahrozili po dvaceti minutách, kdy z
dálky mířil těsně mimo Šisler. Záhy vystihl rozehrávku
hostí Michal Klesa, obešel i brankáře, ale odkrytou
branku svoji technickou střelou z rohu malého vápna
netrefil.
Chvíli na to netrefil branku pěknou ranou Otepka a tím
zajímavé momenty v prvním poločase prakticky skončily.
Bezbranková první půle příliš fanoušků na Střeleckém
ostrově nenadchla.
Jihočeši se branky dočkali deset minut po změně stran,
když Lengyel vybídl Klesu, jenž prostřelil Koubka. Radost
vydržela Dynamu však jen několik vteřin, jelikož asistent
na čáře signalizoval ofsajd. Za malou chvilku vyslal
jedovatou střelu Řezníček, brankář Koubek ji reflexivně

Petr Javorek v zápase proti Hradci Králové.

Ohlasy po zápase

Roman Lengyel: Tři body za vůli a bojovnost
Byl hodně aktivní, ve vzduchu nepřekonatelný.
Roman Lengyel odehrál v neděli s Hradcem
výborné utkání. Jako správný kapitán vedl
své mužstvo za vítězstvím a věřil do poslední
minuty. „Takové zápasy se musí hrát do
závěrečného hvizdu a vyplatilo se. Fotbal to sice
nebyl bůhvíjaký, ale šli jsme za vítězstvím víc a
minimálně za druhou půli jsme si ho zasloužili,“
prozradil s úsměvem.
Utkání muselo být psychicky hodně náročné, ne?
Samozřejmě. Je to o štěstí. Někdy dostaneš gól v
poslední minutě, jindy ho dáš. Dnes jsme to štěstí
měli my, i když i sami hradečtí říkali, že to penalta byla.
Takové zápasy se musí hrát do závěrečného hvizdu a
vyplatilo se. Fotbal to sice nebyl bůhvíjaký, ale šli jsme
za vítězstvím víc a minimálně za druhou půli jsme si
ho zasloužili.

Ve vaší situaci jsou tyto tři body hodně důležité i
pro váš klid do dalších zápasů.
Určitě. Jsou to zlaté tři body, i když ještě samozřejmě
nejsme zachráněni. Můžou nám hrozně moc pomoci a
jsme za ně všichni hrozně rádi.
Ve druhé půli jste se hodně vytahoval na hrot. Byl
to pokyn od trenéra?
Pokyn to nebyl. Bylo to 0:0 a remíza pro nás nic neřešila.
Hradec hrál na jednoho útočníka, který se navíc ještě
stahoval, takže jsme tam byli čtyři zbytečně. Tudíž jsem
se snažil při rychlých protiútocích pomáhat klukům
vepředu.
Jaká byla atmosféra před utkáním s Hradcem?
Dostali jste čtyři góly v Plzni, pět v Jablonci…
Jsou to nepříjemné výsledky, ale nikdo z nás to v hlavě
neměl. Plzeň i Jablonec jsou silné týmy, přesto tolik
branek je příliš. Jak jsem již řekl, pro nás bylo klíčové
utkání s Hradcem, které jsme naštěstí zvládli.
Hradec jste prakticky do větší šance nepustili a
nejvíc jste svému brankáři zatopili tou jednou
malou domů sami...
Jarda Machovec tou malou domů Míšu Daňka pořádně
zaskočil, Míša to navíc špatně trefil, ale dopadlo to
dobře. Jinak Hradec žádnou větší šance prakticky
neměl.

Zápas rozhodla penalta, pochyb o ní asi nebyl, že?
Sami Hradečtí říkali, že to penalta byla.
Když jste tu penaltu dali, rozhodčí ještě nechal
hosty rozehrát. Netrnul jste, aby vám taky ještě
nedokázali srovnat?
Ne, vůbec ne. Něco takového jako se Slováckem se
prostě už opakovat nemůže a nebude. To se nesmí stát.

V lize se daří i Olomouci a body sbírá i Žižkov a
Ostrava, nebojíte se ještě boje o záchranu?
Jejich výsledky samozřejmě registrujeme, my ale
musíme udělat svoje body a svoje zápasy. Na ty
mančafty pod námi se nekoukáme. Když budeme dělat
body, jako jsme je dělali do teďka, tak se zachráníme. Ať
si dole dělají body, jak chtějí. Na jaře jsme ukázali, že
máme velmi kvalitní mužstvo a věřím tomu, že se v lize
nakonec zachráníme.

PCO

hlídací služba
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Roman Lengyel a Rudolf Otepka před zahráváním penalty.
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Odčinili jste tím nepovedený závěr se Slováckem,
kdy jste ztratili dva body?
To Slovácko nás všechny mrzelo strašně dlouho. To
ale nebylo ani tak o štěstí či smůle, my se o ty důležité
dva body připravili sami svou nedisciplinovaností a
podceněním závěru utkání. Prostě vlastní blbostí. Ale
je to za námi a dá se říct, že čtyři body z těchto dvou
utkání doma jsou super.

Reportáž ze zápasu

Jihočeši zlomili prokletí a vyhráli venku
6. dubna 2012, 24. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3012

FK TEPLICE - SK DYNAMO ČB
0:1 (0:1)
BRANKY: 44. Sandro
ŽK Lukáš, Rosa,
Rossa,
a, Dolejš, Vachoušek
Vachoušek
ŽK:
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OZHODČÍ:
ODČ Hrubeš - Kovařík,
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na Sandra, a ten přízemní ranou propálil Grigara – 1:0!
První poločas tak skončil těsným vedením Jihočechů.
Dynamo se nechtělo nechat ve druhém poločase zatlačit
a do útoku šel Řezníček. Počkal si na nabíhajícího Rýdela
a dal mu míč proti noze. Rýdelovi ale střela nesedla a
branku vysoko přestřelil. V 55. minutě střídající Stožický
poslal do pokutového území dobrý centr, který do
brankového prostoru hlavičkoval Mahmutovič. Daněk
si s jeho střelou poradil a balon chytil. Velkou šanci
na srovnání měl Dolejš, z dobré pozice zamířil vedle.
Na druhé straně prošel před vápno Javorek a hledal
Otepku či Řezníčka uvnitř vápna. Míč se k nim nedostal
a zmocnily se ho Teplice.
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Hned v první minutě střílel po zemi Sandro. Balon v
pohodě chytil brankář Grigar. Dynamo bylo aktivnější,
ale centr na Klesu zastavil obránce Rosa. Teplice zahrozily
poprvé v páté minutě, kdy zblokoval centr Vachouška na
rohový kop Javorek.
Ve 13. minutě se po centru Klesy dostal z levé strany ke
střele Sandro. Pokus bez přípravy mířil do branky, ale
Grigar si balon pohlídal. Svižný začátek zápasu pokračoval
a k nepřesné střele se dostal Vachoušek. Ve 21. minutě
byl faulován Čajičem Otepka a Dynamo dostalo výhodu
standardní situace z 26 metrů. Míč si postavil Rýdel a
vypálil přízemní střelu. Balon skončil vedle pravé tyče.
Teplice měly první velkou šanci ve 26. minutě po faulu
Řepky na Jindráčka. Míč si z podobné vzdálenosti, jako
měl Rýdel, postavil Vachoušek s Vůchem a po rozehrání
nakrátko se ke střele dostal Matula. Míč sice skončil za
Daňkem, ale ještě předtím byl odmáván asi metrový
ofsajd.
Ve 32. minutě vybojoval na vlastní polovině míč Rýdel a
založil protiútok 4 na 3. Míč před vápnem dal Otepkovi,
který zkusil technickou střelu. S ní si v pohodě poradil
Grigar. Z protiútoku se ke střele dostal ex-budějovický
Dolejš a brankář Daněk se na své spoluhráče hodně
zlobil. Střela naštěstí pro Dynamo skončila vedle
branky. Ve 44. minutě po zaváhání Matuly šel do brejku
Řezníček, který těsně před vápnem šikovně posunul míč

Dvacet minut před koncem měly Teplice krátkou pasáž
hry, ve které měly míč více pod kontrolou a snažily se
o vyrovnání. Po další akci vypálil z dálky vysoko nad
břevno Jindráček. Jihočeši se ale nechtěli jen bránit a
podnikali protiútoky. Po jednom z nich našel Otepka
v dobré pozici Řezníčka, který bohužel pro Dynamo
svou slabší levou nohou branku přestřelil. Ani jedno z
mužstev si již šanci nevytvořilo a zápas skončil 0:1!
Trenér František Cipro po zápase v Teplicích:
Kdysi už jsem tu jednou s Budějovicemi vyhrál a trochu
jsem věřil v to, že by to mohlo vyjít. V první půli jsme
byli fotbalovější, měli jsme rozehraných dost brejkových
situací. Teplice mě trochu překvapily, připadalo mi, že to
podcenily. Po půli to už tak dobré nebylo, ale domácí
měli snad jen jednu vyloženou šanci. Nevyužili ji a
pak to už bylo jen o centrech, které obrana posbírala
spolehlivě.

Jihočeši ubojovali v Teplicích výhru 1:0!

Foto: Jan Tauber

Ohlasy po zápase

Řepka s Rýdelem zažili v Teplicích velkou radost

Obrana budějovického týmu v posledních dvou
zápasech neinkasovala a i s touto skutečností
panuje spokojenost. „Jsme rádi, že jsme v posledních
zápasech nedostali gól. Po tom debaklu v Plzni jsme
si sedli a řekli jsme si, že to takhle prostě dál nejde
a že ty laciné góly už prostě dostávat nesmíme,“
řekl otevřeně Řepka, kterého hlavně potěšilo, že
začal tým dobře bránit jako celek: „Řekli jsme si, že
budeme hrát zápasy v obraně na nulu a když se nám
pak třeba na hřišti soupeře podaří vstřelit gól, tak
nám tyhle získané body hodně pomohou.“
Po výhrách nad Hradcem a nad Teplicemi rozšířili
Jihočeši svůj bodový zisk již na šestadvacet bodů a
mílovými kroky se tak přiblížili k záchraně v nejvyšší
soutěži. Tomáš Řepka ale rozhodně nedopustí, aby
on a jeho spoluhráči usnuli před koncem sezony
na vavřínech. „Do konce ligy je ještě šest kol a hraje
se tak o spoustu bodů. Ještě není zdaleka konec,
zachránění ještě nejsme. Nyní nás doma čeká Slavie

Filip Rýdel byl pomohl dobrým výkonem k výhře v Teplicích.

O příčinách vítězství na hřišti Teplic měl bezprostředně
po skončení zápasu jasno i Filip Rýdel. „Řekl bych,
že jsme dneska výborně bránili. Chodili jsme také
do rychlých brejků a jeden z nich jsme dokázali
v prvním poločase dohrát a vstřelit z něj gól,“
popsal nejdůležitější poznatky ze zápasu čerstvě
osmadvacetiletý záložník. Každý, kdo především
ve druhém poločase očekával nějaký drtivý tlak
domácího celku, musel být lehce překvapený. Teplice
si za celý druhý poločas vytvořily pouze jedinou šanci
a Jihočeši měli zápas pod kontrolou. „Navíc jsme měli
i další šance a klidně jsme mohli přidat i další gól a
mohli jsme vyhrát i více,“ všiml si Rýdel.
Dynamo na severu Čech vyhrálo díky brance Brazilce
Sandra, minimálně stejný podíl na výhře měla ale
právě i výborná defenzivní činnost týmu. „Do obrany
jsme hráli výborně a Teplice jsme prakticky nepustili
do žádné šance. Když už se ke střele domácí dostali,
tak zakročil Michal Daněk. celkově jsme dnes odvedli
dobrou práci,“ řekl spokojeně Rýdel.
Podobně jako Tomáš Řepka ale nechtěl dělat
unáhlené závěry ohledně záchrany ligy pro České
Budějovice. „Zachráněni ještě určitě nejsme. K takové
té úplné jistotě budeme potřebovat ještě alespoň
čtyři body. Každý bod z venku je plusový a obzvlášť
dneska jsme hodně rádi, že jsme dokázali po těch
téměř dvou letech vyhrát na hřišti soupeře,“ uzavřel
Filip Rýdel.
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Pro Tomáše Řepku byl zápas v Teplicích specifický
také tím, že se jednalo o jeho třísté ligové utkání v
české nejvyšší soutěži. „Vůbec ale nějaké statistiky
nesleduju a netušil jsem, že to pro mě byl třístý
ligový zápas. O to je to lepší, že jsem odehrál
jubilejní zápas a vyhráli jsme venku,“ usmál se stoper
budějovického týmu. Tři stovky odehraných ligových
zápasů odehraje v lize málokdo, přitom Tomáš Řepka
stihl během své bohaté kariéry hrát ještě osm sezon
v zahraničních klubech. „Přeci jen hraji fotbal na
nejvyšší úrovni již dvacátou sezonu, tak nikoho ani
nemůže překvapit, že jsem v české lize odehrál tolik
zápasů. Každopádně je to ale příjemné číslo,“ dodal.

a pokud bychom ten zápas zvládli, tak by to bylo
určitě už veselejší,“ dodal na závěr.

SK Dynamo - SK Slavia Praha

Fotbalisté Dynama České Budějovice prožili
v promrzlých Teplicích velmi příjemný
velikonoční Velký pátek. Zaskočili domácího
favorita a po velmi dobrém výkonu si ze
severu Čech odvezli zasloužené vítězství 1:0.
Pro Jihočechy byla výhra o to příjemnější, že
přerušili téměř dvouletou sérii bez výhry na
hřišti soupeřů. „Určitě jsem hrozně šťastný,
že jsme v Teplicích vyhráli,“ řekl po skončení
zápasu spokojený Tomáš Řepka, který se
svým parťákem Romanem Lengyelem patřil k
nejlepším hráčům na hřišti.

Pohár České pošty

Stopku v Poháru České pošty vystavil
Jihočechům silný Jablonec
Čtvrtfinále Poháru České pošty - 1. zápas
SK Dynamo ČB - FK Baumit Jablonec 0:0
ŽK: Javorek, Řepka, Lengyel, Otepka - Lafata, Loučka, Piták
Sestava Dynama: Delač - Riegel, Řepka, Lengyel, Novák
- Klesa, Otepka, Rýdel, Javorek, Sandro - Řezníček.
Sestava Jablonce: Špit - Eliáš, Pavlík, Beneš, Kovařík Kopic (62. Vošahlík), Jarolím (88. Vaněk), Piták, Loučka,
Třešňák (72. Haurdič) - Lafata.

Další možnost měl Rýdel, ale slabou střelou z hranice
vápna na brankáře Jablonce nevyzrál. Po Otepkově
pobídce se od poloviny hřiště řítil sám na Špita Řezníček,
ale místo přihrávky na volného Klesu volil střelu, kterou
špit vyrazil. A když po Lengylelově podklouznutí nevyužil
svou šanci Piták, rozešly se oba týmy bez branek.

Čtvrtfinále Poháru České pošty - 2. zápas
FK Baumit Jablonec - SK Dynamo ČB 5:0 (3:0)
Branky: 17. Pavlík, 32. Eliáš, 40. Lafata z pen., 58. Piták,
76. Třešňák. ŽK: Lengyel.
Sestava Jablonce: Špit - Eliáš, Beneš, Pavlík, F. Novák
(65. Jablonský) - Vošahlík (81. Kopic), Loučka, Jarolím,
Piták, Kovařík - Lafata (61. Třešňák).
Sestava Dynama: Delač - Riegel, Brezinský, Lengyel, P.
Novák - Hudson, Petráň (66. Hovorka), Rýdel, Javorek (83.
Linhart), Sandro (59. Kadula) - Němec.

První vážnější situace prvního zápasu na jihu Čech se
nerodila před brankou hostí. Klesa si obhodil obránce a
posílal míč na volného Řezníčka, před kterým uklidil míč
na roh Beneš. Záhy střílel ze střední vzdálenosti Rýdel.
Baumit zahrozil po kombinaci Pitáka s Kopicem,
ale mladý reprezentant nahrál volnému Třešňákovi
nepřesně. V závěru poločasu zabojoval Řezníček, míč
se odrazil k Otepkovi, jenž svůj únik zakončil střelou
do Špita. Po poločasovém hvizdu to byl znovu Otepka,
který zajímavým „volejem“ prozkoušel pozornost Špita.
Jeho pokus však mířil o metr vedle branky. V 55. minutě
poprvé zahrozil nejlepší kanonýr Gambrinus ligy David
Lafata, ale jeho křížnou střelu Delač vyrazil.
Po hodině hry dostal až moc místa na velkém vápně
Jarolím, jeho střelu Delač pouze vyrazil a Lafata už měl
úlohu jednoduchou, mával se ale ofsajd. Pár minut na
to mohlo platit otřepané nedáš - dostaneš. Rychlý útok
domácích rozehrál Javorek pasem na Rýdela, ten ještě
vylepšil pozici pro Řezníčka, jenž z 10 metrů trefil pouze
tyč Špitovy branky.

Druhý zápas se odehrál v jasné režii domácího
Jablonce. První dobrou příležitost v zápase měl v 9.
minutě domácí Loučka, který ale střelou po přímém
kopu nechal vyniknout brankáře Delače. osm minut
později se ale domácí poprvé radovali, když se střelou
z hranice vápna prosadil jablonecký kapitán Petr Pavlík.
Po půl hodině hry to bylo již 2:0 pro Jablonec, když se
po rohovém kopu hlavou prosadil Pavel Eliáš.
První zajímavou šanci Dynama měl ve 36. minutě
po přihrávce Hudsona v útoku hrající Němec, s jeho
střelou si ale nadvakrát poradil gólman Špit. Pět minut
před koncem poločasu se domácím naskytla výborná
příležitost k navýšení skóre. Po faulu Lengyela na Filipa
Nováka nařídil sudí Drábek pokutový kop, který s
přehledem proměnil kanonýr Jabloneckých Lafata.
I druhý poločas se hrál v režii domácího celku. Ten se
sice již nikam moc nehnal, přesto dokázal své vedení
v zápase ještě navýšit. V probíhající 58. minutě z velké
dálky tvrdě vystřelil Lafata, gólman Delač míč pouze
vyrazil k nohám Karla Pitáka, který ve velké pohodě
zvýšil již na 4:0. Jihočeši se připomněli v 70. minutě, kdy
po kombinaci Němce s Javorkem pálil dobře Rýdel, na
Špita si ale nepřišel. Následně domácí fotbalisté zvýšili
na rozdíl pěti gólů, když se v 76. minutě po přihrávce
Kovaříka přesným zakončením prosadil Lukáš Třešňák.

Informace o sezoně

Gambrinus liga 2011/2012

19. kolo: 3.3.2012
- Ostrava
Bohemians
- Slovácko
Dukla
Jablonec
- Dynamo ČB
Příbram
- Hr. Králové
Teplice
- Liberec
Ml. Boleslav - Slavia
Olomouc
- Žižkov
Sparta
- Plzeň
20. kolo: 10.3.2012
Ostrava
- Dynamo ČB
Slovácko
- Bohemians
Plzeň
- Olomouc
Hr. Králové
- Dukla
Slavia
- Jablonec
Žižkov
- Sparta
Liberec
- Ml. Boleslav
Příbram
- Teplice

21. kolo: 17.3.2012
Bohemians
- Hr. Králové
Dukla
- Slavia
Jablonec
- Plzeň
Dynamo ČB - Slovácko
Teplice
- Žižkov
Ml. Boleslav - Příbram
Olomouc
- Liberec
Sparta
- Ostrava

3:1
2:2
0:1
1:1
1:0
0:0
1:2
2:0

22. kolo: 24.3.2012
Slovácko
- Ostrava
Plzeň
- Dynamo ČB
Hr. Králové
- Ml. Boleslav
Slavia
- Sparta
Žižkov
- Jablonec
Liberec
- Bohemians
Příbram
- Dukla
Teplice
- Olomouc

1:0
2:0
1:1
0:0
1:0
3:2
2:1
1:3

23. kolo: 31.3.2012
- Žižkov
Bohemians
- Liberec
Dukla
Jablonec
- Slovácko
Dynamo ČB - Hr. Králové
Ostrava
- Plzeň
Ml. Boleslav - Teplice
Olomouc
- Slavia
Sparta
- Příbram

1:1
3:2
0:4
0:2
0:0
0:2
2:1
0:0

24. kolo: 7.4.2012
Dukla
- Bohemians
- Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
- Ostrava
- Žižkov
Slavia
- Sparta
Liberec
Příbram
- Jablonec
- Dynamo ČB
Teplice
Ml. Boleslav - Olomouc

RK. TÝM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AC Sparta Praha
FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
1.FK Příbram
FK Baumit Jablonec
FK Teplice
FK Dukla Praha
1.FC Slovácko
SK Slavia Praha
FC Hradec Králové
SK Dynamo ČB
SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905
FC Baník Ostrava
FK Viktoria Žižkov

ZÁP

V

R

P

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
16
15
11
11
10
10
9
9
6
7
6
8
5
4
4

2
4
4
5
5
6
6
8
3
10
6
8
8
5
6
2

5
4
5
8
8
8
8
7
12
8
11
10
8
14
14
18

0:0
0:0
0:2
2:2
0:0
2:2
2:4
2:0

25. kolo: 14.4.2012
Bohemians
- Ml. Boleslav
Jablonec
- Dukla
Dynamo ČB - Slavia
Ostrava
- Liberec
Slovácko
- Hr. Králové
Žižkov
- Plzeň
Olomouc
- Příbram
Sparta
- Teplice

1:0
4:0
2:0
1:1
4:2
3:0
2:2
2:1

26. kolo: 21.4.2012
Dukla
- Ostrava
Hr. Králové
- Plzeň
Slavia
- Slovácko
Liberec
- Žižkov
Příbram
- Dynamo ČB
Teplice
- Jablonec
Ml. Boleslav - Sparta
Olomouc
- Bohemians

1:2
1:2
1:0
1:0
2:3
0:1
1:0
0:2

27. kolo: 28.4.2012
Bohemians
- Příbram
- Ml. Boleslav
Dukla
- Hr. Králové
Jablonec
Dynamo ČB - Liberec
Ostrava
- Žižkov
Slovácko
- Teplice
Plzeň
- Slavia
- Olomouc
Sparta

2:0
1:0
0:1
2:0
1:3
4:3
0:1
2:3

28. kolo: 5.5.2012
- Hr. Králové
Slavia
Žižkov
- Dynamo ČB
Liberec
- Slovácko
Příbram
- Ostrava
Teplice
- Dukla
Ml. Boleslav - Plzeň
- Jablonec
Olomouc
Sparta
- Bohemians

SKÓRE BODY
43:20
55:28
56:33
39:31
38:37
49:32
26:25
33:25
22:28
20:25
17:27
26:41
29:30
17:43
20:38
18:45

53
52
49
38
38
36
36
35
30
28
27
26
23
20
18
14

+/20
16
10
2
2
0
0
-1
-6
-8
-12
-10
-1
-16
-18
-22

15.4. 17:00
15.4. 15:00
13.4. 20:15
16.4. 19:00
14.4. 19:00
15.4. 17:00
15.4. 17:00
14.4. 15:50

20.4. 18:00
22.4. 17:00
22.4. 17:00
20.4. 20:15
21.4. 16:00
22.4. 17:00
22.4. 19:15
23.4. 18:00

29. kolo: 9.5.2012
Bohemians - Teplice
Dukla
- Sparta
Jablonec
- Liberec
Dynamo ČB - Ml. Boleslav
Ostrava
- Slavia
Slovácko
- Žižkov
Plzeň
- Příbram
Hr. Králové - Olomouc
30. kolo: 13.5.2012
Slavia
- Bohemians
Žižkov
- Hr. Králové
Liberec
- Plzeň
Příbram
- Slovácko
Teplice
- Ostrava
Ml. Boleslav - Jablonec
Olomouc
- Dukla
Sparta
- Dynamo ČB

9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00

13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00

29.4. 17:00
27.4. 18:00
29.4. 15:00
29.4. 17:00
28.4. 17:00
28.4. 17:00
29.4. 17:00
28.4. 18:00

6.5. 17:00
6.5. 10:15
5.5. 16:00
5.5. 16:00
6.5. 17:00
6.5. 17:00
6.5. 17:00
5.5. 18:00

Nejlepší střelci
23 - Lafata (Jablonec)
14 - Bakoš (Plzeň)
13 - Štajner(Liberec)
11 - Breznanik (Liberec)
Žluté karty
9 - Žižka (Bohemians)
8 - Kubáň (Slovácko), Ščuk (Boleslav), Šťastný
(Žižkov), Latka (Slavia)
7 - Otepka (ČB) + další 4 hráči
Červené karty
2 - Bodeček (Žižkov)
1 - Novák (ČB) + dalších 29 hráčů

Brankáři s čistými konty
11 - Grigar (Teplice)
10 - Švenger (Sparta),
8 - Špit (Jablonec), Hruška (Příbram)
7 - Čontofalský (Slavia), Lindr (Hradec), Filipko (Slovácko)
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18. kolo: 25.2.2012
Dynamo ČB - Bohemians
Ostrava
- Jablonec
Slovácko
- Olomouc
Plzeň
- Dukla
Hr. Králové
- Sparta
Slavia
- Teplice
Žižkov
- Ml. Boleslav
Liberec
- Příbram

1:2
3:0
3:1
0:0
3:4
2:1
0:0
1:0

SK Dynamo - SK Slavia Praha

17. kolo: 18.2.2012
Bohemians
- Jablonec
Dukla Praha - Žižkov
Liberec
- Hr. Králové
Příbram
- Slavia
Teplice
- Plzeň
Ml. Boleslav - Ostrava
Olomouc
- Dynamo ČB
Sparta
- Slovácko

O soupeři

SK SLAVIA PRAHA
Rok založení:
Klubové barvy:
Stadion:
Webové stránky:
Nejlepší ligové umístění:
Nejvyšší výhra:
Nejvyšší prohra:
Nejlepší střelec v historii:
Bilance v české lize

18 sezón

540 zápasů

290 výher

1892

Posledních pět let

červená a bílá
Synot Tip Arena (20.800 diváků)
www.slavia.cz
vítěz ligy (17x)
15:1 nad SK Č. Budějovice (1947/48)
1:7 s Baníkem Ostrava (1954)
Josef Bican - 447 gólů
145 remíz 105 proher

898:489

1.místo 1.místo
2.místo

7.místo
9.místo

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

999 bodů

2. místo

Pohled do historie
SK Slavia Praha je český nejstarší fotbalový klub,
založený v roce 1892 v Praze. Podle počtu získaných
ligových titulů se jedná o historicky druhý nejúspěšnější
český profesionální fotbalový klub. V současné době
rovněž patří společně se svým pražským rivalem,
klubem AC Sparta Praha k nejpopulárnějším klubům
českého fotbalu.
Celkem získal 17 ligových titulů (naposledy v roce
2009), třikrát se stal vítězem domácího poháru, a
pravidelně se účastní evropských pohárů. V roce
1938 vyhrál Středoevropský pohár (Mitropa Cup),
předchůdce současných evropských pohárů.
Největšího úspěchu dosáhl klub v srpnu 2007, kdy
si zajistil postup do základní skupiny Ligy mistrů. Ve
stejné sezoně Slavia vyhrála po dlouhé době derby
na Letné, dostavěla zcela nový stadion v pražském
Edenu a na konci sezony se dokonce mohla radovat
ze zisku mistrovského titulu!
Titul získali sešívaní sice ještě v následující sezoně, pak
ale přišel strmý pád. Kvůli velkým dluhům vůči hráčům
i dalším institucím bojoval klub o holou existenci. V
sezoně 2009/10 skončila Slavia v tabulce na sedmém
místě, v loňské sezoně si navíc ještě o dvě další místa
pohoršila. V letošní sezoně je klub po čtyřiadvaceti
kolech na desátém místě tabulky.

Oblékli dres soupeře
Hráli za Slavii: Matej Krajčík (2002-10), Petr Javorek (2007-09)

Hráli za Dynamo: Stanislav Vlček (1996-1997), Milan
Nitrianský (2003-2011), Martin Latka (1992-2003)

Milan Nitrianský v dresu Slavie se snaží unikat budějovickému
Petru Javorkovi.

Novinky u soupeře
Fotbalisté pražské Slavie v minulém kole přerušili
dlouho trvající ligovou sérii bez vítězství. Sešívaní se
z výhry radovali naposledy 6. listopadu 2011 v zápase
13. kola Gambrinus ligy proti Plzni, od té doby se jim
nedařilo vyhrát. Z vítězství se radovali až ve 24. kole,
kdy na domácím hřišti porazili poslední Viktorii Žižkov
2:0.
V průběhu jarní části sezony mají Pražané bilanci jedné
výhry, pěti remíz a dvou porážek. Tým nově vedený
koučem Martinem Poustkou má problémy hlavně
se střílením gólů. Na jaře dala Slavie v osmi zápasech
pouhých pět branek (dvě Žižkovu, dvě Mladé Boleslavi
a jenu Spartě).

prodej a pokládka
podlahových
krytin

Pohled do historie vzájemných zápasů

Vzájemné souboje Dynama České Budějovice a Slavie
Praha patří k tradičním zápasům nejvyšší fotbalové
soutěže. Fotbalisté Dynama nastoupili proti sešívaným
v samostatné lize celkem jednatřicetkrát. Výrazně
lepší bilanci má Slavia, která dvacet zápasů vyhrála.
Šest soubojů skončilo nerozhodně a jen pětkrát se v
lize radovali Jihočeši. Dynamu se nedaří proti Slavii ani
doma na Střeleckém ostrově - z dosavadních patnácti
zápasů vyhráli domácí pouze dvakrát (naposledy 4.
listopadu 2000).

22. srpna 1993: Slavia - SK Dynamo
1:1 (1:1)
Branky: Suchopárek z pen. - Poborský
12. března 1994: SK Dynamo - Slavia
1:1 (0:0)
Branky: Vácha - Rusnák
31. srpna 1994: Slavia - SK Dynamo
1:2 (0:0)
Branky: Hogen - Fujdiar 2
2. dubna 1995: SK Dynamo - Slavia
1:1 (0:1)
Branky: Koller - Krištofík
1. října 1995: SK Dynamo - Slavia
2:3 (2:2)
Branky: Barteska, Vácha - Šmejkal 2, Šmicer
13. dubna 1996: Slavia - SK Dynamo
3:0 (1:0)
Branky: Poborský 2, Novotný
24. srpna 1996: Slavia - SK Dynamo
3:0 (0:0)
Branky: Jindráček 2, Horváth
7. března 1997: SK Dynamo - Slavia
1:1 (1:1)
Branky: Fujdiar - Řehák z pen.
1. listopadu 1997: SK Dynamo - Slavia 2:1 (1:0)
Branky: Fujdiar, Koller - Kuchař
2. května 1998: Slavia - SK Dynamo
1:0 (0:0)
Branka: Vágner
21. listopadu 1999: SK Dynamo - Slavia 0:1 (0:1)
Branka: T. Došek
14. května 2000: Slavia - SK Dynamo
4:1 (2:0)
Branky: Ulich, Vágner, T. Došek, Horváth - Jukl
4. listopadu 2000: SK Dynamo - Slavia 3:2 (3:1)
Branky: Janda 2, Vácha - L. Došek, Švancara
13. května 2001: Slavia - SK Dynamo
1:0 (1:0)
Branka: Sedláček
14. září 2002: SK Dynamo - Slavia
1:3 (0:0)
Branky: Vozábal - Dostálek 3
6. dubna 2003: Slavia - SK Dynamo
6:1 (2:0)
Branky: Adauto 2, Skácel, Piták, Vachoušek, T. Došek - Chlebek
21. listopadu 2003: Slavia - SK Dynamo 0:1 (0:0)
Branka: Vozábal
15. května 2004: SK Dynamo - Slavia
0:1 (0:1)
Branka: Kuka
6. listopadu 2004: SK Dynamo - Slavia 1:2 (0:0)
Branky: Lafata - Adauto, Piták
9. května 2005: Slavia - SK Dynamo
0:2 (0:0)
Branky: Kulič
20. listopadu 2006: Slavia - SK Dynamo 2:0 (0:0)
Branky: Hrdlička, Vlček
28. května 2007: SK Dynamo - Slavia
1:2 (0:2)
Branky: Táborský - Kalivoda z pen., Vlček
19. srpna 2007: SK Dynamo - Slavia
1:2 (0:2)
Branky: Vozábal - Kalivoda, Šenkeřík
17. února 2008: Slavia - SK Dynamo
1:0 (0:0)
Branka: Černý
9. listopadu 2008: SK Dynamo - Slavia 2:2 (0:2)
Branky: Necid vl., Stráský - Riegel vl., Belaid
10. května 2009: Slavia - SK Dynamo
2:0 (1:0)
Branky: Fořt 2
15. srpna 2009: SK Dynamo - Slavia
0:1 (0:1)
Branka: Černý
8. března 2010: Slavia - SK Dynamo
3:2 (3:2)
Branky: Vlček 2, Janda - Černák, Ondrášek
24. října 2010: Slavia - SK Dynamo
4:0 (1:0)
Branky: Kisel, Hora, Čelůstka, M. Černý
8. května 2011: SK Dynamo - Slavia
1:1 (1:1)
Branky: Stráský - Pospěch
23. října 2011: Slavia - SK Dynamo
2:0 (0:0)
Branky: Janda, Hurka

Loňský ligový zápas na Střeleckém ostrově skončil remízou
1:1. Jihočeši rychle vedli díky Stráskému, o vyrovnání se ale
postaral Zbyněk Pospěch.

Poslední vzájemný zápas
Poslední ligový souboj se hrál v říjnu loňského roku v
Edenu. Fotbalisé Dynama se Slavií dlouho drželi krok.
Po vyloučení Davida Horejše se ale domácí v úvodu
druhé půle prosadili a po brankách Jandy a Hurky
nakonec vyhráli s přehledem 2:0.
SK SLAVIA PRAHA - SK DYNAMO ČB 2:0 (0:0)
Sestava Slavie: Čontofalský - Kaufman (17. Pospěch),
Latka, Hubáček, Hloušek - Nitrianský, Jarolím, Janda (66.
Milutinovič), Trubila - Hurka, Blažek (59. Vlček).
Sestava Dynama: Křížek - Horejš, Lengyel,
Brezinský, Machovec - Klesa, Čirkin (83. Stráský),
Javorek, Otepka (56. Hudson), Sandro (88. Petráň) Ondrášek.

Michal Klesa stíhá Vitali Trubilu v podzimním zápase v Edenu.
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Vzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

SK Dynamo - SK Slavia Praha

O soupeři

Chorvatský gólman v Dynamu

Matej Delač - chorvatský brankář anglické Chelsea
ve službách budějovického Dynama
Psalo se září roku 2011, kdy prosákla na veřejnost
zpráva, že SK Dynamo České Budějovice získal ze
slavné Chelsea FC fotbalového brankáře Mateje
Delače. Nyní devatenáctiletý chorvatský brankář
vypráví o své dosavadní klubové i reprezentační
kariéře.
Matej Delač se narodil 20. srpna 1992 ve státě Bosna a
Hercegovina, přesněji ve městě Gornji Vakuf-Uskoplje.
Příslušnost státního občanství má ale chorvatské
a své první fotbalové krůčky začal dělat v týmu NK
Inter Zaprešič. Tamní fotbalová akademie spolu s jeho
talentem mu pomohla dostat se
do reprezentace a následně do
anglické Chelsea, která mohla o
Delače přijít ještě dříve, než ho
získala. Když bylo Matejovi 15
let byl na testech v Portugalsku,
konkrétně v Benfice Lisabon.
Naštěstí pro Chelsea se Benfica s
jeho mateřským klubem nedohodla
na podmínkách přestupu a Delač
tak zůstal v Chorvatsku.
Matejovi je 19 let a má za sebou
celkem bohaté zkušenosti. Již ve
čtrnácti letech se poprvé dostal do
chorvatské reprezentace, za kterou
odehrál v kategorii U15 jedno utkání. Šestého června
v roce 2007 se mladíci Chorvatska utkali v Záhřebu
s výběrem Bavorska, které porazili 2:0. Matej Delač
vystřídal po prvním poločase Dina Raspora a odehrál
celou druhou půli. O necelý rok později se Matej objevil
v reprezentačním dresu U16 již čtyřikrát. Dvakrát
pomohl udrženou nulou k výhře Chorvatska, jeden
zápas skončil remízou a jeden porážkou 1:2 v Itálii.
„Za všechny šance v reprezentačním dresu jsem byl
samozřejmě hrozně rád a snažil jsem si zápasy užívat.
Stejně tak jsem se vždy snažil podat nejlepší výkon,“
uvedl Matej o svých reprezentačních zkušenostech.
Matej se v reprezentaci udržel i v dalších kategoriích a
nejlepší reprezentační období zažil v kategorii U19. S ní
se nejprve přes Kazachstán a Belgii probojoval na EURO,
kde se Chorvatsko utkalo ve skupině se Španělskem,

Itálií a Portugalskem. „První utkání se Španěly jsme
prohráli 1:2. V dalším utkání s Itálií jsme uhráli remízu
a nakonec jsme porazili Portugalsko 5:0,“ vzpomíná
Matej. „Probojovali jsme se do semifinále, ve kterém
jsme podlehli Francii 1:2. Přitom jsme od 4. minuty
vedli. Domácí Francie nakonec dokázala zápas otočit a
na nás tak zbylo dělené třetí místo.“
Nyní českobudějovický gólman si zachytal i v
kategoriích U20 a U21. „Bojovali jsme i na mistrovství
světa, ve kterém se nám ale vůbec nevedlo a dopadli
jsme špatně.“ Chorvatská reprezentace U20 prohrála
na světovém šampionátu všechna
utkání. Turnaj se hrál v Arménii a
Chorvatsko postupně podlehlo
Saudské Arábii (0:2), Nigérii (2:5) a
Guatemale (0:1).„Právě nepovedený
zápas s Nigérií bych zařadil jako své
zatím nejhorší utkání v dosavadní
kariéře,“ míní Delač. „Na druhou
stranu jsem hrozně rád, že jsem
mohl na obou turnajích hrát.“ Matej
si zachytal i proti reprezentaci
Česka. V přátelském utkání v
Umagu se s Českem utkal 1. března
uplynulého roku. Utkání skončilo
vítězstvím České republiky 3:2 a
Matej Delač odchytal celý zápas. „V
té době mě samozřejmě nenapadlo, že jednou budu v
České republice chytat,“ dodal Matej s úsměvem.
V klubové kariéře má Matej za sebou také velké věci.
Je nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v nejvyšší
chorvatské soutěži a v utkání byl hodně vidět nejen kvůli
svému věku. „Můj debut v chorvatské lize bych zároveň
dal jako svůj nejlepší zápas v dosavadní kariéře. Zápas
se mi povedl, protože jsem dokázal chytit pokutový
kop.“ Penaltu tehdy na šestnáctiletého a 186 dní starého
Delače kopal bývalý reprezentant Chorvatska a kanonýr
Davor Vugrinec. Penalta byla nařízena v 85. minutě a
díky skvělému zákroku Delače vyhrál Inter Zaprešič nad
NK Záhřeb 1:0.
Matej Delač prošel kromě Zaprešiče, Českých Budějovic
a Chelsea i nizozemským Vitesse Arnhem. „O anglické

Matej Delač

A jak se vůbec stane, že se mladý brankář Chelsea
dostane do malé republiky a téměř stotisícového
města? Pomocí Petra Čecha. „Když jsem byl v Chelsea
na tréninkovém kempu, tak ke mně přišel Petr Čech
a řekl mi, že má pro mě nabídku angažmá v České

„Klub se mi líbí. Kluci v kabině jsou super a všichni
jsme tu kamarádi,“ říká Matej o situaci uvnitř kabiny.
„Spoluhráči se mi snažili ze začátku se vším pomoct
a i nyní, když něco potřebuji, tak jsou mi nápomocni.“
Jediný problém tak zůstává jazyková bariéra. „Česky
umím pár slovíček. Snažím se česky mluvit, ale jinak
používáme angličtinu. Učím se od spoluhráčů,“ řekl
dále. Při otázce, jestli má Matej i koníčky mimo sport
odpověděl pro mladého člověka trochu netradičně.
„Hodně čtu. Knihy mě baví. A dále asi jako každý
mladý člověk používám i facebook a twitter.“
Když by měl Matej z kabiny někoho vyčlenit, s kým
je největší kamarád, tak vyjmenoval další zahraniční
hráče v Dynamu. „Rozumím si s brazilskou dvojicí
Hudson, Sandro,“ řekl. „S nimi trávím nejvíce volného
času. Ale jak jsem říkal, v kabině jsou všichni kluci
v pohodě.“ Jediné, co chorvatského brankáře na
angažmá v Dynamu mrzí je atmosféra na Střeleckém
ostrově. „Je velká škoda, že na zápasy chodí málo lidí.
Samozřejmě, že diváka nalákáme na tribuny svými
výkony, ale byli bychom mnohem radši, kdyby si našli
cestu na stadion další fanoušci,“ zve Matej širokou
veřejnost na domácí zápasy. „Bojujeme o záchranu a
potřebujeme podporu fanoušků,“ burcuje fanoušky..
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„Důkazem je Petr Čech, který je pro mě nejlepší
gólman na světě. V Chorvatsku jsem měl v
mládežnických kategoriích dobrého trenéra, ale
později jsem potřeboval změnu.“ A změna přišla velká.
Po neúspěšných testech v Benfice Lisabon se ozvala
Chelsea. Matej sice dlouho v Chelsea nebyl, ale dostal
možnost na hostování v předním týmu nizozemské
Eredivisie Vitesse Arnhem. „V Chelsea a Arnhemu jsou
tréninkové možnosti samozřejmě jiné a chci se dostat
zpět do Anglie, abych mohl trénovat pod nejlepšími
trenéry.“ Sezonu 2011/2012 Matej dohraje v Dynamu
a už pomalu začíná přemýšlet, co bude dále. „Zatím je
to daleko, ale jeden z cílů je, že bych chtěl být jedním
ze tří gólmanů v Chelsea v A-týmu, kde mám platnou
smlouvu. Zatím jsem mladý a chci se tam dostat.“

republice,“ vypráví Matej. „Ptal se mě, jestli mám
zájem a řekl mi, že by to nebylo špatné.“ Nabídka na
hostování na jihu Čech tedy byla na stole a čekalo se
na Matejovo rozhodnutí. „Nabídku jsem bez váhání
okamžitě přijal,“ dodává sympaticky Matej. V Českých
Budějovicích je od září 2011 a na zdejší poměry si již
celkem zvykl.

SK Dynamo - SK Slavia Praha

lize nemá cenu mluvit. Česká liga a úroveň českého
fotbalu je na vyšší úrovni než chorvatský fotbal.
Naopak ale má český fotbal zatím daleko k lize v
Nizozemsku. Kluby jako PSV, Ajax nebo Twente hrají
pravidelně evropské soutěže a v Česku takovýto
klub chybí,“ hodnotí Delač úroveň lig. „Podobné je
to i s tréninkovými podmínkami. V Zaprešiči jsme
měli nejmenší akademii,“ prozrazuje Matej. Ten je
s tréninkovými možnostmi brankářů v Českých
Budějovicích spokojen. „V Anglii je to ale samozřejmě
ještě všechno na daleko vyšší úrovni,“ dodává.

www.obchod-adidas.cz

OFICIÁLNÍ DODAVATEL SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Suvenýry s Tomášem Řepkou ve fanshopu!
Ve fanshopu SK Dynamo České Budějovice, který je během ligových zápasů otevřený v jižní tribuně, naleznete široký sortiment reklamních předmětů klubu a spoustu dalších výrobků jako jsou dresy, trička, mikiny, ručníky, župany, přívěsky na klíče,
vlajky, hrnky a mnoho dalšího zboží. Na začátku jarní části sezony 2011/2012
byl významně rozšířený sortiment o suvenýry z edice Tomáše Řepky (dresy,
šály, minidresy, kniha Rebel apod.)
Veškeré zboží lze nakupovat a objednávat také v našem elektronickém eShopu.
Nově byl také pro fanoušky otevřen fanshop v prodejně Adidas v nákupním centru
IGY na Pražské třídě.

eShop: www.dynamocb.cz/katalog.asp
email: suvenyry@dynamocb.cz
telefon: 724 648 801 (Lenka Fialová)

10 Kč

180 Kč

690 Kč

250 Kč

199 Kč

299 Kč

Každý, kdo v restauraci McDonald's
předloží kupón z této stránky, získá
k zakoupenému Výhodnému menu

druhé zdarma
Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonická ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55
Písek, Hradišťská ulice

SK DYNAMO ČB
SK SLAVIA PRAHA
Platnost kupónu
do 29. 4. 2012

Milan Nitrianský zpět v ČB

Milan Nitrianský: Na zápas proti Dynamu se těším
Byl jedním z největších talentů, který českobudějovické Dynamo v poslední době vychovalo.
Jednadvacetiletý Milan Nitrianský se prakticky
během půlroku stal cenným zbožím na fotbalovém trhu a po třech zápasech na startu letošní
sezony Gambrinus ligy si ho vyhlédla pražská
Slavia, kde se okamžitě dostal do základní sestavy. Dnes ho čeká premiéra ve „velkém“ fotbale proti Dynamu na Střeleckém ostrově a sám
Nitrianský se na ni moc těší.
Dnes nastoupíte poprvé na jihu Čech proti
Dynamu. Jak se těšíte
na tuto premiéru?
Těším se hodně, to je jasné. V Dynamu jsem prožil krásné chvíle, dostal
jsem možnost zahrát si
ligu. Navíc mám zde stále
spoustu kamarádů.
Trefíte před utkáním
vůbec do šatny hostů?
Cestu do kabiny hostů
si moc dobře pamatuji ještě z dob, kdy jsme
tam proti A-týmu hrávali
s dorostem, takže to pro
mě neznámé samozřejmě
nebude.
Jak vzpomínáte na vaše relativně krátké působení v A-týmu Českých Budějovicích?
Vzpomínám na to jenom v tom nejlepším, nikdy jsem
neměl důvod vzpomínat jinak. Všem trenérům, kteří se o mne “starali,“ patří obrovský dík. Byl jsem tam
doma a už když jsem poprvé přišel do žáků, tak A-tým
byl můj sen, který se mi nakonec splnil.
Jste v kontaktu s některými bývalými spoluhráči?
Ano jsem, často si volám s Tomášem Stráským, který
je teď bohužel zraněný. Když se do Budějovic dostanu, tak ho rád vidím. Také si často volám s Martinem
Vozábalem. Kdyby nebyl on, tak se snad v životě ani
nezasměju (usmívá se). Lidí, jako je on, by mělo být
na světě více.

Ve Slavii už jste nějaký čas. Dají se tyto dva kluby vůbec srovnávat?
Ve Slavii se vše pomalu zvedá tam, kam to patří. Nicméně co se týče velikosti klubu, zázemí a fanouškovské základny, tak je Slavie někde jinde. Nedávno se v
Edenu hrálo derby a to mi znovu potvrdilo, jak lidem
na Slavii záleží. Ještě si občas ani neuvědomuji, že ve
Slavii jsem. Ale Dynamo je největší klub v jihočeském
kraji a ty rozdíly v ligových klubech už nejsou tak velké.
Vašemu mužstvu se v lize příliš nedaří. Berete tuto sezonu již jako přípravnou pro nadcházející ročník?
To je těžká otázka. Samozřejmě se nám
nedaří tak, jak bychom si to my i fanoušci
představovali. Každopádně věřím, že další
sezona bude úplně o něčem jiném a budeme bojovat o titul. Všichni si to ve Slavii
přejeme.
Po příchodu trenéra Poustky jste se
posunul do zálohy. Je to pro vás zásadní změna?
Změna to velká není. Stále se pohybuji na
kraji, z postu záložníka se dostanu více do
zakončení. Velké rozdíly v obou postech
nejsou, ale hlavně hraji tam, kde trenér
řekne a víc nad tím nepřemýšlím. Už delší
dobu tyhle dva posty střídám, takže to pro
mě velká změna není.
Má váš trenér dostatečný respekt vzhledem k
jeho nízkému věku?
Jak jsem již řekl, trenér od všech hráčů respekt určitě
cítí a vše má pod kontrolou. Hráči mu věří a to je nejdůležitější. Je dobře, že jsou v kabině hráči jako Standa Vlček, Martin Latka, David Hubáček nebo Lukáš
Jarolím, kteří mu kdykoliv můžou pomoci. A nesmím
zapomenout ani na Martina Vaniaka, který je v kabině
také dost znát.
Budete pomáhat trenérovi s taktikou na Dynamo?
Asi se mě na pár věcí zeptá, ale hlavní slovo v taktice
a dalších věcech okol zápasu on. Všichni hráči sledují
ligu, takže i Dynamo ví, na koho se má zaměřit.

S

Spisovna: Tyršova 2216, České Budějovice,
tel.: 387 413 812, spisovna.zasoby@centrum.cz

Ubytovna:

Fr. Škroupa 13, České Budějovice,

tel.: 722 550 503, ubytovany@centrum.cz
Sídlo: ZÁSOBY s.r.o., Husova 43, České Budějovice, tel.: 385 349 833, zasoby@spisovna.cz

PODLAHY Hyka - Melmer

www.podlahy.com

Strakonická farma

Farma získala ve dvou zápasech čtyři body
Fotbalisté strakonické rezervy v posledních
dvou kolech konečně zabrali a do tabulky divizní
skupiny A si připsali čtyři body za domácí remízu
s béčkem Bohemians 1905 a za výhru na hřišti
poslední Koloveče.
SK Strakonice - Bohemians 1905 B 1:1 (1:1)
Branka: 22. Hovorka - 33. Žáček
Rozhodčí: Vnuk – Svoboda, Štuk
Sestava Strakonic: Rojík – Dvořák, Sláma, Holub,
Janů (68. Filip Rein) – Sajtl, Petráň (85. Slavík), Koutský,
Hovorka – Hudson, Vaněk
Domácí fotbalisté začali aktivně a hned v úvodu tvrdě
pálil Sajtl, ale gólman míč vyrazil. Poté se hra vyrovnala.
Ve 22. minutě bylo ukončeno čekání Strakonic na
první jarní branku. Na centr od brankové čáry, který
kopal Sajtl, si naběhl Hovorka, zpracoval si míč v
šestnáctce a gólman byl bez šance – 1:0. Zanedlouho
však bylo vyrovnáno. Z pětatřiceti metrů se krásně trefil
z přímého kopu Žáček – míč si to namířil přesně do
šibenice. Po zbytku utkání se bojovalo především mezi
šestnáctkami. O osudu utkání mohl deset minut před
koncem rozhodnout Hudson, ale nechal vyniknout jen
brankáře hostů.
Slavoj Koloveč - SK Strakonice 0:1 (0:0)
Branka: 56. Hudson
ŽK: Baxa, Vůjtěch, L. Došek, Černý, Malý - Káník, Petráň,
Hovorka, Sajtl. ČK: 64. Baxa
Rozhodčí: Melinčuk - Pešek, Aubrecht.
Sestava Strakonic: Křížek - Dvořák (76. Rein), Sláma,
Brezinský, Koutný - Sajtl, Hovorka (79. Janů), Petráň (90.
Holub), P. Káník - Hudson, Němec
Začátek byl ve znamení vyčkávání. První šanci měli
ve 12. minutě domácí, ale Tomáš Došek ze sedmi
metrů vyslal na Křížka jen propagační střelu. Poté ještě
strakonický gólman vytáhl na roh Mourovu dělovku.
Na druhé straně Němec z bezprostřední blízkosti
nechal vyniknout jen gólmana Kolovče.
Největší šanci první půle měl ve 40. minutě domácí
Tomáš Došek, byl sám, ale z osmi metrů nemířil přesně.
Ve druhém poločase v 56. minutě po pravém křídle

unikl Baxovi Hudson, který měl prázdnou branku.
Nemýlil se a jak se ukázalo nakonec to byla jediná.
V 64.minutě se mohli radovat i domácí ale hlavička
Vůjtěcha šla těsně vedle Křížkovy branky. Potom ještě v
85. minutě centroval z pravé strany na Káníka Němec,
ale jeho bombu vyrazil na roh Fillinger. Běžela již 89.
minuta a z půle unikl střídajicí Rein. Ve velké šanci ale
trestuhodně nedal. Hosté uhajili letošní první tři body,
ale střelecky to zatím není ono.
Text a foto na stránce Jan Škrle

Centrum Bazalka

Fanoušci, pojďme proměnit šanci
Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice podporuje od sezony 2009/2010
budějovické Centrum BAZALKA prostřednictvím charitativního projektu „Pojďme
proměnit šanci!“

CENTRUM

O projektu „Pojďme proměnit šanci!“
SK Dynamo České Budějovice se rozhodlo pro dlouhodobou podporu budějovického Centra
BAZALKA, které se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje. V rámci projektu jsou shromažďovány finance na vybavení stacionáře či na řadu konkrétních speciálních pomůcek ke zkvalitnění života postižených dětí
– např. pomůcky pro rozvoj jemné motoriky. Část výtěžku je věnována přímo na provoz této nestátní
neziskové organizace, která tuto pomoc potřebuje.
„Centrum BAZALKA jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly o podporu a to především proto, že
je to místní jihočeský projekt a také proto, že nemá dostatek partnerů pro podporu pro svoje menší
marketingové využití,“ říká obchodní manažer Dynama Radim Šupka. Slova díků znějí i z úst zástupců
Centra BAZALKA. „Jako nestátní nezisková organizace jsme závislí na podpoře lidí s dobrým srdcem.
Podpora z řad ligových fotbalistů, hráčů velmi populárního sportu, nás velmi těší a je nám další vzpruhou v naší činnosti.“ dodává ředitelka Centra BAZALKA, Vanda Polívková.

tel.: 381 282 125
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Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, která se ve svém denním a týdenním
stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje.
Posláním Centra BAZALKA je začlenění klientů do hlavního proudu společnosti, poskytnutí péče v
odpovídajícím zařízení v rodinné atmosféře a ulehčení životní situace rodinám klientů. Více informací
nalezneta na www.CentrumBAZALKA.cz.

SK Dynamo - SK Slavia Praha

Jak můžeme pomoci?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto Centra BAZALKA 1.000,-Kč
2. Klub SK Dynamo České Budějovice věnuje z každé prodané vstupenky 1,-Kč
3. Vy, jako naši příznivci, se této akce zúčastníte již zakoupením vstupenky.

Souhrn mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(26. března - 1. dubna 2012)
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U17 - Sedm gólů do sítě Písku
SK Dynamo U17 - FC Písek U17 7:0 (3:0)
Branky: M. Held 2, Schertler 2, Pasecký 2, Jenne.
Sestava: Coufal - Vít, Podráský, Křiváček (59. Šumský),
Funda (59. Bednář) - Pěnka, Held J., Jenne - Schertler
(69. Pasecký), Horák, Held M. (69. Hála).
Hodnocení: „Do utkání jsme vstoupili dobře a hned
ve třetí minutě dali branku, která nás povzbudila. Celé
utkání jsme na hřišti jasně dominovali a jsem rád, že
kluci nastříleli sedm gólů, i když šancí jsme měli ještě
mnohem víc,“ řekl k zápasu trenér Kamil Tobiáš.

U16 - Kanonáda v podání dorostu U16
SK Dynamo U16 - FC Písek U16 11:0 (3:0)
Branky: Bálek 3, Vaněk 3, Dědič 2, Tušer, Zajíc, Řezáč.
Sestava: Hřebejk (60. Pavelec) - Máca (40. Květoň),
Tušer, Tomášek, Zajíc - Řezáč, Janoch (55. Kočí), Rytíř,
Bálek - Vaněk, Švantner (40. Dědič).
Hodnocení: „Prémiové vítězství na jaře přišlo po
naší velmi dobré hře. Již ve čtvrté minutě jsme kopali
pokutový kop, který Řezáč s jistotou proměnil. Ve druhé
části hry Písek odpadl a toho využili Bálek s Vaňkem,
autoři hattricku,“ hodnotil zápas trenér U16 Jiří Vlček.

U15 - Zápas s Berounem jasně pro Dynamo
SK Dynamo U15 - Beroun U15 8:0 (4:0)
Branky: Mácha 3, Vymětal, Valter, Kadlec, Tesař, Matas
Sestava: Rotbauer - Pancíř, Kándl, Vacek, Blažek (54.
Tomek) - Vymětal, Kadlec, Tesař, Markytán - Mácha,
Valter (36. Matas).
Hodnocení: „V tomto zápase jsme hned od úvodu měli
hru ve svých rukou. Za šestnáct minut jsme vedli 4:0.
Po celou hrací dobu jsme soupeře nepustili prakticky k
ničemu a po zásluze vyhráli vysokým rozdílem,“ řekl k
utkání spokojený trenér žákovského týmu U15 Martin
Wohlgemuth.

U14 - I žáci kategorie U14 rozstříleli Beroun
SK Dynamo U14 - Beroun U14 8:1 (2:1)
Branky: Chylík 3, Miklas 2, Tomek, Ayong, Rottenborn
Sestava: Vacl - Doležal (40. Řehoř), Jáša, Hric, Novák
(50. Vysušil) - Štifter (50. Tomek), Pfeifer (45. Procházka),
Rottenborn - Miklas (45. Macák), Ayong (45. Chylík), Brtna
Hodnocení: Starší žáci kategorie U14 si na domácím
hřišti s přehledem poradili s Berounem a vyhráli vysoko
8:1. „První poločas soupeř ještě odolával, ale ve druhém
poločase jsme hru ještě více zrychlili a dokázali jsme
proměňovat vypracované šance,“ řekl po skončení
zápasu trenér Radim Pouzar.

U13 - Na Spartu mladší žáci nestačili
AC Sparta Praha U13 - SK Dynamo U13 15:6 (7:2)
Branky: Drchal 2, Lorenc, Tůma, Pileček, Hüttner
Sestava: A: Hodr - Sekyra, Dolejšek, Švec - Tůma,
Strapek, Kalousek - Drchal, Zachař. B: Višvader - Horák,
Collin, Míka - Hüttner, Pileček, Hofmann - Lorenc
(Marhoun, Votava).
Hodnocení: „První zápas na přírodní trávě se nám
moc nepovedl. Hlavně druhá sestava byla Spartě
rovnoceným soupeřem, kdy jsme první zápas prohráli
3:2 a v druhém zápase uhráli 1:1. Doplatili jsme na
neproměňování tutových šancí,“ řekl Miroslav Šenkýř.

U12 - Sparta Dynamo přesvědčivě přehrála
AC Sparta Praha U12 - SK Dynamo U12 18:7 (11:3)
Branky: Weber 3, Jiránek 2, Malecha 2. Sestava: A:
Michal - Pileček, Jiran - Kadlec, Penner, Havel - Malecha,
Rolínek. B: Havlíček - Cepák, Michalko - Daňhel, Weber,
Hladík - Míča, Trachta
Hodnocení: „I přes velkou snahu a bojovnost jsme na
soupeře nestačili. Domácí byli jistější při držení míče a
zakončení. Nám v prvním poločase chyběl dostatečný
pohyb bez balonu, ve druhém poločase došlo ke
zlepšení, díky čemuž jsme dokázali alespoň korigovat
výsledek,“ řekl trenér týmu Pavel Pulec.
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Souhrn mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
U16 - Těsná výhra na Kladně
SK Kladno U16 - SK Dynamo U16 1:2 (1:1)
Branky: Vaněk 2. Sestava: Pavelec - Máca (55. Květoň),
Havel (68. Kočí), Tomášek, Zajíc - Bálek, Tušet (60. Rytíř),
Janoch, Řezáč - Švantner, Dědič (55. Vaněk).
Hodnocení: Jihočeši byli na hřišti Kladna lepším
týmem, vítězství se rodilo ale velmi těžce. „Zasloužené
vítězství pro nás přinesl v samotném závěru Vaněk,
který se uvolnil na vápně soupeře a křížnou střelou
překonal domácího brankaře,“ řekl k zápasu trenér
týmu Jiří Vlček.

U15 - Přesvědčivá výhra nad Hradcem
FK Jindř. Hradec U15 - SK Dynamo U15 0:3 (0:1)
Branky: Kadlec, Valter, Škoda. Sestava: Helmich
- Pancíř, Kándl, Vacek, Blažek - Vymětal (36. Škoda),
Kadlec, Tesař, Matas - Mácha, Valter.
Hodnocení: Starší žáci Dynama kategorie U15
potvrdili v zápase na hřišti Jindřichova Hradce roli
favorita a přestože jejich výkon nebyl optimální,
vyhráli zaslouženě 3:0. „V prvním poločase to bylo z naší
strany trápení. Ve druhém jsme již měli převahu a utkání
mohlo skončit i podstatně větším brankovým rozdílem,“
řekl k zápasu trenér Martin Wohlgemuth.

U14 - Dva góly v Jindřichově Hradci
FK Jindř. Hradec U14 - SK Dynamo U14 0:2 (0:2)
Branky: Macák 2. Sestava: Vacl - Doležal (36.
Rottenborn), Jáša, Hric, Novák (36. Vysušil) - Řehoř,
Pfeifer (40. Brtna), Chylík (36. Procházka) - Macák (40.
Miklas), Ayong, Štifter.
Hodnocení: „Po nedělní výhře jsme dnes odehráli
nepovedené utkání. Domácí velice dobře bránili a
my se velmi těžce dostávali přes zhuštěnou obranu
soupeře. Ale i přesto se nám podařilo vstřelit dvě
branky a byly pro nás vítězné,“ řekl po zápase trenér
týmu U14 Radim Pouzar.

U13 - Drtivá výhra nad Jinřichovým Hradcem
SK Dynamo U13 - Jindř. Hradec U13 32:0 (18:0)
Branky: Drchal 12, Lorenc 7, Kalousek 3, Collin 2, Hofmann
2, Horák, Míka, Marhoun, Dolejšek, Švec, Tůma. Sestava: A:
Višvader - Sekyra, Dolejšek, Švec - Tůma, Collin, Kalousek Drchal (Zachař, Votava). B: Hodr - Horák, Kočí, Míka - Pileček,
Marhoun, Hüttner - Lorenc (Hofmann).
Hodnocení: „V prvním poločase jsme soupeře
jednoznačně přehráli kombinační hrou s úspěšným
proměňováním brankových příležitostí. V druhém
poločase nastoupil houževnatější soupeř a donutil nás
k ještě přesnější a rychlejší hře,“ řekl Miroslav Šenkýř..

U12 - Dvanáct gólů do sítě Jinř. Hradce
SK Dynamo U12 - Jindř. Hradec U12 12:3 (4:0)
Branka: Hezoučký 3, Jiran 2, Pileček 2, Šuga, Jiránek,
Trachta, Míča, Perrot. Sestava: A: Michal - Perrot, Havel Šuga, Kadlec, Pileček - Jiránek, Jiran. B: Havlíček - Daňhel,
Grigera - Penner, Míča, Ardamica - Michalko, Trachta.
Střídali: Hezoučký, Weber, Malecha.
Hodnocení: „Odehráli jsme utkání, ve kterém jsme
většinu času drželi soupeře na jeho polovině. Snažili
jsme se o kombinaci a časté zakončení. V některých
situacích v útočné fázi nám chyběl větší pohyb hráčů
bez míče,“ hodnotil zápas trenér Pavel Pulec.
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U17 - Remíza na hřišti Kladna
SK Kladno U17 - SK Dynamo U17 2:2 (2:0)
Branky: M. Held, Schertler. Sestava: Coufal - Vít,
Podráský, Šumský, Funda - Pěnka (54. Schertler), J.
Held, Jenne - Hála, Horák, M. Held.
Hodnocení: Tým Kamila Tobiáše po prohraném
poločase zabral a vyrovnal. „Druhá půle se hrála podle
našich not a velké oživení přinesl Schertler, který
během pěti minut jednu branku připravil a druhou
dal. Je velká škoda, že jsme nedokázali dát i vítězný gól,
protože tento zápas jsme měli vyhrát,“ řekl trenér.

SK Dynamo - SK Slavia Praha

(2. dubna - 8. dubna 2012)
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Dorost U19 v lize

U19: Výhra nad Slováckem, prohra v Teplicích
Starší dorostenci Dynama opět v minulých
týdnech potvrdili, že se jim doma na Složišti
náramně daří. Tým pod vedením trenérů Pavla
Tobiáše a Jana Dvořáka dokázal otočit zápas
se Slováckem a vyhrát 2:1. O týden později pak
Jihočeši ale prohráli na hřišti Teplic 0:2.
SK Dynamo U19 - 1. FC Slovácko U19 2:1 (0:1)
Branka: 55. Malý, 73. Linhart - 3. Kübl.
Sestava: Vokatý - Fajtl, Kabele, Novotný (K), Malý - Kadula
(90. Mravec), Čadek, Radouch (88. Dvořák), Wermke (79.
Jenne) - Linhart (90+1 J. Held), Cihlář (85. M. Held).

kdy útočnou akci založil Wermke, který zatáhl míč
mezi obránce. Balon poté propadl před gólmana, kde
dobrým presingem od Cihláře získal míč Daniel Malý a
ten střelou pod břevno vyrovnal – 1:1.
Dynamo otočilo stav v 73. minutě po faulu na
Radoucha. Míč rychle rozehrál Wermke, což hosté
nečekali a přestali hrát. Do úniku se tak dostal Kadula
a vypálil. Hostující gólman stačil balon vyrazit, ale jen
k dobíhajícímu Zdeňku Linhartovi, který pohodlně
balon do branky dorazil – 2:1! Ve zbývajících minutách
Jihočeši kontrolovali hru a nepouštěli Slovácko do
nebezpečných protiútoků. Navíc své šance neproměnili
Linhart a ani nejlepší hráč utkání Cihlář. Dorostenci tak
opět dokázali v domácích podmínkách bodovat a
udrželi domácí neporazitelnost.

Jan Dvořák (trenér): Čekali jsme a věděli jsme, že
přijede silný soupeř, což se potvrdilo. I zápas u nich byl
velice těžký, ale zvládli jsme ho a jsme rádi, že se nám
podařila i domácí odveta. Nicméně první poločas byl
z naší strany hodně špatný. Nechali jsme si dát hned
v úvodu naprosto zbytečnou branku po řadě našich
chyb. Do druhé půle jsme šli s tím, že hodně přidáme,
budeme agresivní a půjdeme více do kombinace. To
se všechno povedlo a vyrovnali jsme. Hru jsme začali
kontrolovat a měli jsme i další šance. Naše hra byla
oproti prvnímu poločasu úplně jiná a za druhý poločas
jsme si výhru zasloužili

FK Teplice U19 - SK Dynamo U19 2:0 (1:0)
Sestava: Vokatý - Fajtl, Novotný, Kabele, Malý - Kadula
(85. Slavík), Radouch(76. Staněk), Čadek, Wermke (46.
Vaněk) - Linhart, Cihlář (76. Jenne)

Jihočeši prohrávali na domácím hřišti po nevídané
brance ze 3. minuty. Brankář Dynama Vokatý odkopl v
tísni balon a ten by za normálních podmínek skončil až
na vedlejším hřišti. Místo toho se ale balon ve vzduchu
před čárou zastavil a vrátil se zpět do hřiště, kde se míče
ujal Marek Kübl a pěknou ranou vymetl šibenici – 0:1!

Celostátní liga staršího dorostu

Hrál se svižný fotbal, který nabídl hodně standardních
situací. Ve 14. minutě mohlo Dynamo vyrovnat, kdy se
po centru Linharta dostal k hlavičce Wermke. Balon
skončil těsně vedle pravé tyče. Další velkou šanci měli
hosté. Ve 25. minutě se na hranici puntíku na penaltu
dostal ke střele Kübl a naštěstí pro Dynamo balon
špatně trefil.
Druhý poločas začalo aktivně Dynamo. První šanci měl
Cihlář, ale střela mu nesedla a gólman tak měl snadnou
práci. V 51. minutě vybojoval Cihlář rohový kop, který
rozehrál Malý. Míč se po odrazu dostal opět k Cihlářovi,
který z dobré pozice bohužel pro Dynamo branku
netrefil. Jihočeši se radovali o čtyři minuty později,

Jan Dvořák (trenér): Utkání bylo o bojovnosti,
osobních soubojů a o vůli. První branku jsme obdrželi
po závaru ve vápně a druhou až v samotném závěru.
My měli v úvodu druhého poločasu velkou příležitost
k vyrovnání, Kadula ale trefil jen břevno.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

TÝM
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha
1.FC Slovácko
FC Baník Ostrava
FC Viktoria Plzeň
SK Dynamo ČB
FC Hradec Králové
FK Mladá Boleslav
FC Zbrojovka Brno
SK Slavia Praha
FC Hlučín
Bohemians 1905
FK Baník Most
FC Vysočina Jihlava
FK Teplice
FK Pardubice
SFC Opava
FC Tescoma Zlín

Záp.
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24
24
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24
24
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85:28
53:28
59:36
47:34
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42:32

36:43
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45:46
33:52
27:48
29:70
22:51
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narozen

25. 6. 1983 •

výška 180 cm

•

váha 79 kg

•

post

záložník

